
 
 

 
 

WE VINDEN HET 
BELANGRIJK DAT JE GOED 

KUNT OMGAAN MET 
ONVERWACHTE EN VERAN-

DERENDE SITUATIES. 

JE VOELT DE 
VERSCHILLENDE CULTUREN 

VAN DE SCHOLEN GOED 
AAN EN WEET ER OP 

RESPECTVOLLE EN JUISTE 
WIJZE MEE OM TE GAAN. 

JE WERKT IN SCHOLEN 
MET VERSCHILLENDE 

DENOMINATIES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Sticht is op zoek naar meerdere invalleerkrachten voor de invalpool op de eigen scholen voor katholiek en bijzonder 

primair onderwijs in de gemeenten Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Je krijgt een dienstverband bij Het 

Sticht voor de Talentenpool bij RTC Transvita. Zoek je uitdaging en afwisseling? Lees dan verder! 

 

We zoeken enthousiaste leerkrachten die: 
• Leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen 

ontwikkelen 

• Leerlingen helpen om zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving 

• Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas 

• Een professionele bijdrage leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede 

onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie 

• Op een professionele manier met ouders en andere betrokkenen communiceren 

• Op een professionele manier over hun eigen bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken en zichzelf willen blijven 

ontwikkelen 

Je beschikt over: 
• Lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs 

• Een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het 

onderwijs (VOG) 

• Inzetbaarheid tussen 0,2 en 1.0 fte voor Transvita 

• Brede inzetbaarheid in groepen 1 t/m 6 of 3 t/m 8 

• Eigen auto en je bent bereid te reizen binnen de regio  

(uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken 

te houden) 

• Affiniteit met ICT 

• Een visie op modern onderwijs en concepten als 

handelingsgericht werken  

TALENTENPOOLER/ 
INVALLEERKRACHTEN 
BASISONDERWIJS (vast 
dienstverband) 

Wij bieden: 
• Zekerheid in werk en inkomen 

• Een prettige werkomgeving waarin eigentijds en 

toekomstgericht onderwijs centraal staat 

• Leuke en collegiale collega’s die zich inzetten voor 

vernieuwing 

• Goede ondersteuning en begeleiding 

• Een afwisselende en uitdagende werkplek 

 

Meer informatie 
Heb je nog vragen? Bel dan met Barbera Cantor via 

030 69 19 193. De sollicitatie kan je sturen naar: 

b.cantor@hetsticht.nl. Zie www.hetsticht.nl voor meer 

informatie over onze stichting. 


